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Brondool heeft het Carelock® concept ontwikkeld om ervoor te zorgen dat cliënten goed 

en veilig worden voorzien van hun voornaamste recht, namelijk: PRIVACY. Het concept 

bestaat uit een brandvluchtslot [solenoïd slot] met meer dan 14 verschillende instelbare 

functies.

De zorg kan zorgeloos werken en de cliënt heeft zijn PRIVACY en is altijd veilig. Bij brand of 

calamiteiten is de deur altijd direct open, zodat de cliënt kan vluchten en de zorg er direct 

bij kan om de cliënt te helpen. Hulpverleners kunnen dus direct naar binnen voor  

assistentie.

Dit slot is uniek door de Bluetooth verbinding met een smartphone, waardoor de  

instellingen aangepast kunnen worden aan het type zorg en de wensen van de cliënt.  

De app is gratis en kan bij Brondool worden aangevraagd!

Voordelen van de Brondool Carelock |

• Veiligheid en comfort voor de cliënt

• Controle over openen en sluiten van de deur

• Flexibele bediening en LED signalering

• PRIVACY door de speciaal ontwikkelde PRIVACY stand

• Veiligheid door SKG*** veiligheidsbeslag  

[RVS, Aluminium F1 of IROX]

• Aansluiting op uw toegangscontrole-systeem  

of via DOM ENIQ software

• Controle door mechanische bediening van de cilinder  

met de sleutel

• Vrijheid en veiligheid bij brand of calamiteiten

• LED-signalering biedt overzicht voor de zorgverlener

• Flexibiliteit door maatwerk voor functies middels  

instelbare software

• Externe sturing door bijvoorbeeld paslezer of  

toegangscontrole mogelijk



Open | Privacy | Vergrendeld |
De LED kleurt groen, de PRIVACY  

button kleurt groen

• Het slot is ontgrendeld

• De deurkruk bedient het slot

• Men kan de ruimte vrij  

betreden en verlaten

De LED kleurt oranje, de PRIVACY  

button kleurt groen/rood

• De cliënt geniet woonvrijheid, 

kan de kamer vrij verlaten 

door het indrukken van de 

PRIVACY button

• De zorgverlener kan d.m.v. 

sleutel of tag altijd naar 

binnen

• Bij brand of calamiteiten gaat 

de deur direct open

De LED kleurt rood, de PRIVACY  

button kleurt rood

• De deur is afgesloten

• De cliënt is veilig in de kamer

• De zorgverlener kan d.m.v. 

sleutel of tag altijd naar binnen

• Bij brand of calamiteiten gaat 

de deur direct open

Kamerzijde Kamerzijde Kamerzijde

Gangzijde Gangzijde Gangzijde

Bij brand of calamiteit
In deze situaties gaat het slot automa-

tisch open; de brand-/vluchtfunctie is de 

basis van dit slot. Het slot ontgrendelt 

doordat de brandmeldinstallatie [BMI] 

de spanning van het slot wegneemt; 

men kan direct vrij de ruimte verlaten. 

Wordt de BMI gereset, dan komt de 

spanning terug en gaat het slot in de 

laatste positie.

Brondool Carelock App - mogelijkheden



Uw project adviseur Brondool BV |

Bruningweg 11
6827 BM Arnhem
+31 (0)26 36 11 220

Postbus 5110
6802 EC Arnhem

info@brondool.nl

www.brondool.nl

Te
ch

ni
sc

he
 w

ijz
ig

in
ge

n 
vo

or
be

ho
ud

en

De Carelock® is ontwikkeld door Brondool en valt onder de licentie van Brondool.


